ОБЩИНА

АЙТОС

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОДИШЕН ДОКЛАД
за наблюдение на изпълнението за 2017 г.
на Общински план за развитие на Община Айтос 2014-2020 г.

Настоящият годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за
развитие на община Айтос за периода 2014-2020г. се изготвя на основание чл. 91, ал.2 от
Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР).
Наблюдението на Общинския план за развитие се извършва с цел постигане на
ефективност и ефикасност на стратегическото планиране, програмирането, управлението и
ресурсното осигуряване на местното развитие. Предмет на наблюдение е изпълнението на
целите и приоритетите за местно развитие, съгласно определени физически и финансови
индикатори, организацията и методите на изпълнение, и мерките за осигуряване на
информация и публичност за резултатите от изпълнението на Общинския план за развитие.
Кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на общинския план
за развитие. На основание чл.23, т.4 от Закона за регионално развитие (ЗРР) и чл.91 от
Правилника за приложение на ЗРР, Кметът на общината внася за обсъждане и одобряване от
общинския съвет годишен доклад за наблюдение и изпълнение на Общински план за
развитие.
Общинският план за развитие на община Айтос за периода 2014 – 2020 г. е разработен
в рамките на проект „Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на
политики в община Айтос”, в изпълнение на Договор № 13-13-23/15.11.2013 г., финансиран
от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския социален фонд, в съответствие с всички законови изисквания и в
съответствие с предвижданията на Областната стратегия за развитие на област Бургас за
периода 2014 – 2020 г.
Общинският план е приет с Решение № 598 на Общински съвет – Айтос, Протокол №
39 от 30.07.2014 г.
1. Общи условия за изпълнение на общинския план за развитие.
Общинският план за развитие на община Айтос за периода 2014 – 2020 г. е документ
за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано развитие на територията на общината,
който се разработва в съответствие с предвижданията на Областната стратегия за развитие на
област Бургас за периода 2014 – 2020 г.
Общинският план за развитие определя средносрочните цели и приоритети за
развитие, като се отчитат специфичните характеристики и потенциала на общината, от една
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страна и стратегическите насоки за разработване на целите и приоритетите на общинските
планове за развитие, съдържащи се в съответната областна стратегия за развитие за периода
до 2020 г., от друга страна.
Използваният подход, методите и принципите при разработването на Общинския
план за развитие (ОПР) гарантират, че стратегическият документ е в съответствие с
нормативните изисквания в областта на регионалното развитие, както и с определените
национални и регионални цели и приоритети на развитието в България. Освен това планът е
съобразен със специфичните условия, ред и изисквания за прилагане на нормативните
документи, свързани с местното самоуправление, териториалното устройство, опазването на
околната среда, кадастъра и имотния регистър за територията на общината.
Визията за развитието на община Айтос „Община Айтос – проспериращ
общински център и привлекателно място за живот, инвестиции и бизнес, с висок
стандарт на живот, съхранена природна, културна и околна среда.”, отразява желаните
промени и желаното състояние за развитието на общината в един дългосрочен период. Тя
отразява мнението на местните хора и има мобилизиращ и консенсусен характер,
обединяващ териториалната общност.
С оглед оценените нужди и желания на местната общност и в съответствие с
наличният потенциал, ресурси и специфични особености и тенденции в развитието на
общината, стратегическата рамка на ОПР се фокусира в четири основни тематични области,
на чиято основа следва да се реализира дефинираната по-горе Визия за развитие през
следващият програмен период:
 Социално – икономическото развитие и повишаване на конкурентоспособността
на местната икономика и общината като цяло;
 Състоянието на жизнената среда – природа, урбанизирана среда, инфраструктури
и разумно използване на териториалните, природни и човешки ресурси;
 Специфичните характеристики на общината, нейните страни с потенциал за
развитие – историческо, културно наследство, образователен център и туристически
потенциал;
 Доброто управление за развитие и пълноценно използване на потенциала и
създаването на устойчиви сътрудничества.
2. Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите на общинския
план за развитие.
Общинският план за развитие на община Айтос за периода 2014 - 2020 г. включва
четири стратегически цели и дванадесет приоритета, като към всеки от тях са разработени
мерки за постигането им. Стратегическите цели са:
 Стратегическа цел 1: Развитие на конкуретно способна и модерна икономика
 Стратегическа цел 2: Подобряване на инфраструктурата на общината и
опазване и съхранение на околната среда
 Стратегическа цел 3: Социално развитие и интеграция
 Стратегическа цел 4: Повишаване на териториалното сътрудничество и
подобряване на административния капацитет
В изпълнение на определените Стратегически и специфични цели по приоритетите
община Айтос разработва проекти и програми за привличане на външно финансиране,
реализира проекти с целево и бюджетно финансиране и др.
Подадени проектни предложения и такива в процес на реализация за периода
януари 2017 г. –декември 2017 г. са:
По Стратегическа цел 1: Развитие на конкурентоспособна и модерна икономика
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- Общинска администрация съвместно с общински съвет активно съдейства на
местния бизнес и външни инвеститори проявили интерес за развитие на бизнес на
територията на общината.
- С решение на Общински съвет – Айтос № 165/ 26.07.2016г. е приета Наредба за
реда и условията за насърчаване на инвестициите в община Айтос. С тази наредба се
определят условията и редът за насърчаване на инвестициите с общинско значение за
община Айтос, издаване на сертификати клас В и прилагането на мерки за насърчаване на
инвестициите, съгласно изискванията на глава трета на Закона за насърчаване на
инвестициите и на Правилника за прилагането му.
- През 2017 г. Община Айтос активно съдейства на СНЦ „МИГ- Айтос” за
изпълнение на дейностите по одобрената стратегия. С решение № 335/ 28.06.2017г.
Общински съвет – Айтос упълномощи кмета на община Айтос да подпише Запис на заповед
в полза на ДФ „Земеделие”- РА в размер на 89 411, 43 лв. за обезпечаване на 100% от
стойността на авансово плащане и покриващ срока на изпълнение на годишния бюджет на
МИГ-Айтос за 2017 година, удължен с 6 месеца за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи
разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие”.
По Приоритет 1.2: Развитие на модерно земеделие:
- Ежегодно Общинска служба «Земеделие» съдейства на ОД «Земеделие» в
организирането на информационно разяснителни кампании насочени към земеделски
производители на територията на община Айтос.
- В съответствие с изискванията на ЗСПЗЗ ежегодно Обс-Айтос приема Годишен план
за паша и в изпълнение на решението общинска администрация разпределя пасищата,
мирите и ливадите на територията на общината за индивидуално ползване от
животновъдите, регистрирани в системите на БАБХ.
- С решение на Обс-Айтос се приема Годишна програма за управление и
разпореждане с имотите общинска собственост, в която всички свободни земеделски земи са
определени за отдаване под наем/ аренда на земеделски производители.
По Приоритет 1.3: Развитие на туризма:
- Проект „Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих в Лесопарк
„Славеева река”, финансиращ орган: национално финансиране, стойност на проекта – 1 604
000 лв. Изпълнява се.
- През 2017г. бе направен рекламен филм за гр. Айтос, който е качен на сайта на
общината и се разпространява в социалните мрежи.
По Стратегическа цел 1: Развитие на конкурентоспособна и модерна икономика
и Стратегическа цел 2: Подобряване на инфраструктурата на общината и опазване и
съхранение на околната среда:
- Проект „Изработване на общ устройствен план на Община Айтос”, Финансиращ
орган: Сключено споразумение с Министерство на регионалното развитие и
благоустройството през 2015 г. Обща стойност на проекта: 228 000 лв. Изпълнява се.
През 2017 г. бе сключено допълнително споразумение за удължаване срока на
изпълнение на проект до 31.12.2018 г. Изработването на ОУП на община Айтос е на етап
Окончателен проект. През 2017г. окончателния проект на ОУП на община Айтос е завършен,
както и окончателния доклад по екологична оценка и текат последните процедури по
съгласуването им с РИОСВ – Бургас преди окончателното им приемане от Общински съвет –
Айтос и обнародването в Държавен вестник.
Стратегическа цел 2: Подобряване на инфраструктурата на общината и опазване
и съхранение на околната среда
По Приоритет 2.1: Подобряване на инфраструктурата
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- Проект „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на
община Айтос”, финансиращ орган: ПРСР 2014-2020, подмярка 7.2 „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура”, стойност на проекта – 5 866 902.50 лв. Подадено проектно предложение.
- Проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на
община Айтос”, финансиращ орган: ПРСР 2014-2020, подмярка 7.2 „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура”, стойност на проекта – 1 953 592.61 лв. Подадено проектно предложение.
- Проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна система в община
Айтос”, финансиращ орган: ПРСР 2014-2020, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”,
стойност на проекта – 5 864 739.11 лв. Подадено проектно предложение.
- Проект „Пречиствателна станция за отпадъчни води град Айтос”, финансиращ
орган: ОПОС 2014-2020, към МОСВ, на стойност 18 929 054.03 лв. Изпълнява се.
- Проект „Ремонт и рехабилитация на улици в с. Пещерско, община Айтос”,
финансиран със средства от държавния бюджет, представляващи целеви трансфер за ремонт
и рехабилитация на улици село Пещерско, община Айтос отпуснати с ПМС 153 от
28.07.2017г. Стойност на проекта - 398 533. 73 лв. Изпълнен.
- Проект “Изграждане на Многофункционален спортен комплекс в с. Карагеоргиево”,
финансиран със средства от държавния бюджет, представляващи целева субсидия за
капиталови разходи отпуснати с ПМС 153 от 28.07.2017г. Стойност на проекта - 440 287. 12
лв. Изпълнява се.
- Ремонт на зала „Младежки дом” в село Тополица, община Айтос”, финансиращ
орган: Община Айтос, стойност - 30 891 лв. Изпълнен.
- По Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни
сгради има 50 сключени договора между община Айтос и сдружения на собствениците на
многофамилни жилищни сгради, кандидати за енергийна ефективност в очакване на
финансиране по националната програма.
- Ежегодно се извършва ремонт на улично осветление и на улични настилки в
населените места от община Айтос (подробна информация се съдържа в капиталовата
програма на община Айтос за 2017 г.).
- Ежегодно се извършват ремонтни дейности за поддръжка на общински пътища –
(подробна информация се съдържа в капиталовата програма на община Айтос за 2017 г.)
По Приоритет 2.2.: Опазване и съхранение на околната среда
- Проект „Озеленяване и възстановяване на зона за отдих, находяща се в централната
част на гр. Айтос, община Айтос” – стойност на проекта: 10 000 лв. Финансиращ орган:
ПУДООС към МОСВ Национална кампания „За чиста околна среда – 2017 г.”. Изпълнен.
- Проект „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови
отпадъци в ПИ 000341 и 000342 в землището на с.Лясково и ПИ 001003 в землището на гр.
Айтос, общ. Айтос, обл. Бургас, финансиращ орган ПУДООС към МОСВ, стойност на
проекта 3 200 000 лв. Очаква се одобрение за финансиране от ПУДООС.
- Проект „Обединени трансгранични инициативи за опазване на околната среда в
района на България-Турция”, финансиращ орган: Програма за Трансгранично
сътрудничество между Република България и Република Турция по Приоритетна ос 1.
Околна среда, Специфична цел 1.2. Подобряване на капацитета за опазване на природата,
устойчиво използване и управление на общите природни ресурси чрез съвместни
инициативи в трансграничния район, стойност на проекта – 357 732. 85 евро. Изпълнява се.
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Стратегическа цел 3: Социално развитие и интеграция
По Приоритет 3.1.: Подобряване качеството на здравните услуги и достъпа до
тях:
- Ежегодно в община Айтос се провеждат кампании за информация и превенция на
различни заболявания. Общината съдейства на организаторите като разпространява
информацията за съответната кампания чрез местния радиовъзел, интернет страницата на
общината, местния вестник «Народен приятел» и на местата опеделени за поставяне на
информационни материали. При необходимост предоставя терен или зала за провеждане на
кампанията.
- Към общината има назначени двама здравни медиатори. Те посредничат в процеса
на осигуряване на достъп до здравни услуги на представители на уязвими малцинствени
групи. Ежегодно оказват съдействие на личните лекари за провеждане на профилактични
прегледи и поставяне на имунизации на деца от малцинствените групи. През 2017г. с тяхна
помощ се осъществяват кампании с мобилни кабинети за провеждане на изследвания за
туберкулоза, за полово предавани инфекциозни заболявания, профилактични гинекологични
прегледи и др. Провеждат информационни кампании на различни теми: „Хигиената на моето
тяло”, „Превенция на полово предавани инфекциозни заболявания”, „Вредата от
тютюнопушенето, алкохола и наркотиците” и др.
- Съгласно Решение № 802/ 22.07.2015г. на Общински съвет – Айтос и Заповед № РД08-613/ 18.08.2015г. на Кмета на Община Айтос, чрез договор за безвъзмездно прехвърляне
правото на собственост върху недвижим имот – частна общинска собственост (дарение),
община Айтос отстъпи правото на собственост върху 9 броя помещения на Център за спешна
медицинска помощ – Бургас. Помещенията - самостоятелни обекти с площ 208 кв.м.,
находящи се в югозападната част на първи етаж в „Медицински център I” ЕООД- Айтос,
парцел I, кв. 62 по плана на гр. Айтос, ще бъдат използвани единствено и само за нуждите на
Спешна медицинска помощ – Община Айтос.
- Съгласно Решение № 241/ 30.11.2016г. на Общински съвет – Айтос, чрез договор за
учредяване на безвъзмездно право на управление, община Айтос предостави на
Министерство на здравеопазването безвъзмездно право на управление върху част от имот –
публична общинска собственост. Имотът представлява прилежащ терен с площ 234 кв.м.,
разположен в югозападната част от УПИ I в кв. 62 по плана на гр. Айтос и се предоставя за
осъществяване на дейността на филиала за спешна медицинска помощ – гр. Айтос, за
изграждането на козирка с площ 35 кв.м., навес за линейки с площ 45 кв.м., дизелов
генератор и паркинг с площ 80 кв.м.
По Приоритет 3.2.: Подобряване качеството и достъпа до образованието.
Създаване на благоприятна среда за реализация на младото поколение:
- Национална програма „Старт на кариерата” 2017 г. – Назначени 2 лица.
- Проект ”Нова възможност за младежка заетост”, Схема „Младежка заетост” –
проекта се изпълнява от Агенция по заетостта по ОП РЧР 2014-2020 г. Община Айтос в
качеството си на работодател е назначила 1 лице за стажуване.
- Училищата на територията на община Айтос ежегодно се възползват от
възможностите предлагани от национални и европейски програми: за подобряване на
материално-техническата база; за подобряване квалификацията на учителите; за подобряване
на образователно-възпитателния процес; за развитие способностите на учениците и
повишаване мотивацията им за учене и др.
- Ежегодно в детските градини чрез различни програми се подпомагат дейности за
утвърждаване на физическото възпитание и спорта, с цел подобряване на здравния статус и
физическата дееспособност на децата, дейности за повишаване екологичната култура на
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децата, прилагат се допълнителни занимания за осигуряване на равни възможности за
развитие и обучение на децата невладеещи добре български език.
По Приоритет 3.3.: Подобряване качеството на социалните услуги и
интегриране на групи в социална изолация:
- Проект „Интегрирани услуги за ранно детско развитие на деца до 7 години и
техните семейства от община Айтос”, ОП РЧР 2014-2020 г. Приоритетна ос 2: „Намаляване
на бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен приоритет № 3,
Специфична цел 3 към ИП3: „Намаляване броя на децата и младежите, настанени в
институции чрез предоставяне на социални и здравни услуги в общността”, на стойност 243 501 лв. Изпълнява се.
- Проект „Грижа за независим живот”, финансиран по процедура BG05M9OP0012.002 „Независим живот” на ОП РЧР 2014-2020 г., стойност на проекта 499 879,31 лв.
Изпълнен.
- Проект „Активиране и интеграция в заетост на младежи до 29 г. в община Айтос” BG05M9OP001-1.002 „Активни” на ОП РЧР 2014-2020 г., стойност на проекта 229 678,97 лв.
Изпълнен.
- Проект „Приеми ме 2015” – проекта се изпълнява от Агенцията за социално
подпомагане по ОПРЧР 2014-2020г. Община Айтос е партньор по проекта. Изпълнява се.
- Проект „Социални иновации в грижата за възрастните хора”, финансиран по
процедура BG05M9OP001- 4.001 ”Транснационални и дунавски партньорства за заетост и
растеж“ на ОП РЧР 2014-2020 г., стойност на проекта 170 203 лв. Изпълнява се.
През отчетния период Община Айтос е кандидатствала и е работодател по следните
проекти и програми на Дирекция „Бюро по труда”- Айтос:
- Регионална програма по заетост – наети 3 лица;
- НП „Активиране на неактивни лица” – Назначено 1 лице на длъжност „Младежки
медиатор”.
По Приоритет 3.4.: Повишаване на културния статус на населението:
Всяка година община Айтос подготвя Културен календар за организираните от
общината предстоящи културни събития и мероприятия през съответната година.
Културният календар се публикува на сайта на общината, изпълнява се съвместно с НЧ
„Васил Левски - 1869”, гр. Айтос, училища, детски градини и различни клубове на
територията на общината.
Стратегическа цел 4: Повишаване на териториалното сътрудничеството и подобряване
на административния капацитет
По Приоритет 4.1.: Подобряване качеството на услугите, предоставяни от общината
и подобряване на капацитета й
- Ежегодно се извършват обучения на служители от общинска администрация с цел
повишаване на техните професионални умения и квалификация.
- Ежегодно се закупува материално-техническо оборудване и обзавеждане за
подобряване на техническото състояние на общината, което от своя страна допринася за
повишаване на качеството на предоставяните административни услуги.
По Приоритет 4.2.: Стимулиране на местните партньорства и международното
сътрудничество
- През 2017 г. стартира изпълнението на съвместния ни проект със Специализирана
областна администрация на провинция Одрин, Република Турция „Обединени
трансгранични инициативи за опазване на околната среда в района на България-Турция”,
финансиран по Програмата за Трансгранично сътрудничество между Република България и
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Република Турция, в който специализираната администрация е водещ партньор. В
изпълнение на дейностите по проекта се проведоха партньорски срещи на територията и на
двете страни.
- През 2017 г. стартира изпълнението на дейностите на проект „Социални иновации в
грижата за възрастните хора” финансиран по Приоритетна ос 4 „Транснационално
сътрудничество“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
Проектът бе разработен и се изпълнява с партньорството на фирма Хомек АБ, Швеция,
специализирана в предоставянето на грижи за стари хора по техните домове, или в
специализирани институции. За целите на проекта се предвижда провеждане на изследване
на социалните системи в България и Швеция и проучване на иновациите, протипитиране
чрез разработване на професионален стандарт и обучителна програма към него, прилагане
на иновациите, чрез серия от обучения на персонала в ДСХ, както и посещение на място за
обмен на опит с шведския партньор.
3. Действия, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на
ефективност и ефикасност при изпълнението на общинския план за развитие.
Съгласно Закона за регионалното развитие, един от основните принципи, на които се
основава провеждането на държавната политика за регионално развитие, е принципът за
партньорство, публичност и прозрачност на всички нива при осъществяване на планирането,
програмирането, финансирането, наблюдението и оценката.
В съответствие с чл. 91, ал. 2 от ППЗРР, за резултатите от наблюдението на
изпълнението на общинския план за развитие се разработва годишен доклад, който се
публикува на страницата на общината.
Община Айтос е осигурила публичност и прозрачност на общинския план за развитие
чрез публикуване на информация за:
 Планови и стратегически документи на общината;
 Проектите, които са в процес на изпълнение и са изпълнени от общината и
финансирани от Европейски фондове;
 Наредби, решения и правилници приети от общинския съвет;
 Общински бюджет на общината.
В рамките на всеки проект са предвидени мерки и адекватни действия за
информиране и публичност, в т.ч. периодични информационни кампании сред целевите
групи.
Резултати от извършени оценки:
През 2017 г. няма извършени оценки на ОПР на община Айтос за периода 2014-2020г.
През 2018 г. ще бъде направена Междинна оценка и актуализация на ОПР 2014-2020г. на
Община Айтос.
4. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.
И през изтеклата 2017г. година Община Айтос се е възползвала от почти всички
възможности за кандидатстване с проекти, привличане и усвояване на средства от
европейските фондове и програми на българските министерства, с цел развитие на общината
във всички аспекти и съответно изпълнение на стратегическите цели, приоритетите и
мерките заложени в ОПР. Община Айтос има опит и добър административен капацитет в
реализацията на проекти, финансирани както от националния бюджет, така и от други
донори, включително проекти, финансирани по оперативните програми. Община Айтос има
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проектна готовност, разработени са технически проекти, за които търси финансови
възможности за реализация чрез Европейските фондове и други донорски програми.
Общинска администрация активно работи в услуга на жителите, местния бизнес и
инвеститорите проявили интерес за развитие на бизнес на територията на общината.
В качеството си на работодател по национални програми и проекти, община Айтос
допринася за стабилизиране и насърчаване на заетостта, както и инвестира в човешките
ресурси, чрез подобряване на образователното и квалификационно равнище на безработните
лица.
Община Айтос постига развитие в сферата на публично-частното партньорство. Има
успешно реализирани партньорства със сдружения на собственици по Националната
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Успешно си
партнира и с НПО за реализирането на проекти насочени към рисковите групи в общността.
Предоставената информация очертава в основни линии постигнатите резултати по
изпълнение на Общинския план за развитие през изминалата една година. Приоритетите и
дейностите са в изпълнение на цялостната стратегия за развитие на Община Айтос.
Община Айтос ще продължава да търси възможности за икономическо и социално
развитие, ще продължи да се възползва от възможностите за кандидатстване с проекти по
различни донорски програми и други източници на финансиране.
Основни препоръки при изпълнението на ОПР за 2018 г.
- да се използват по-широко възможностите, които предоставят различните форми на
публично-частното партньорство;
- да се предвидят допълнителни мерки за маркетинг и реклама на местната
икономика, с оглед привличане на инвестиции;
- да се предвидят мерки за развитие и популяризиране на туризма в общината;
- да се създадат предпоставки за засилване на активността на заинтересованите
страни от успешната реализация на ОПР – местния бизнес, НПО и населението на
общината като цяло.

УТВЪРДИЛ:
/П/
ВАСИЛ ЕДРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС
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